
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 آّٚ اضايّ ٚذٗ ايٍٛ  ٦١٦٠١٦٩ ١

 آّٚ دطُٗ ياْر عثذ انًذطٍ  ٦١٥٨٩٩٩ ٢

 آّٚ دطٍٛ جًعّ عثذانجٛذ  ٦١٥٩٠٠٣ ٣

 آّٚ رتٛع ضٛذ يذًذ  ٦١٦٠١٥٩ ٤

 اتحطاو ضهطاٌ عًراٌ عثذ هللا  ٦١٥٧٣٩١ ٥

 اتحطاو يصطفٗ ادًذ خهف  ٦١٥٧٣٩٩ ٦

 اتحٓاج دًادِ اتراْٛى يرزٔق  ٦١٥٧٤٠١ ٧

 ادًذ اضًاعٛم عٕٚص اضًاعٛم  ٦١٥٧٤٠٥ ٨

 ادًذ تذر عثذانحٕاب ادرٚص  ٦١٥٩٨٨٣ ٩

 ادًذ عثذ هللا ادًذ فؤاد عثذ انٕادذ  ٦١٥٨٨١٥ ١٠

 ادًذ يذًذ ادًذرتٛع دردٚر  ٦١٥٨٨٢٣ ١١

 اضراء جًال يُٛر عثذانغُٗ  ٦١٥٨٨٢٥ ١٢

 اضراء ضًٛر عثذانُعٛى دكرٔرٖ  ٦١٥٩٩٩٩ ١٣

 اضراء يُذٖ يذًذ عكاشّ  ٦١٦٠٠١١ ١٤

 اضًاء رجة كايم دطٍ  ٦١٥٨٨٣٣ ١٥

 اضًاء عهٗ دطٍ جاد  ٦١٥٨٨٣٧ ١٦

 اضًاء ٚطرٖ عثذانحٕاب عثذانذهٛى  ٦١٥٨٨٣٩ ١٧

 افُاٌ ادًذ عهٗ عثذانْٕاب  ٦١٥٨٨٤٧ ١٨

 االء اشرف جاتر زكٗ  ٦١٥٨٨٥٣ ١٩

 االء خانذ خهف اضًاعٛم  ٦١٥٨٨٥٩ ٢٠

 االء صاتر عسٚس َصر  ٦١٥٨٨٦١ ٢١

 االء عصاو ريضاٌ ادًذ  ٦١٦٠٢٨١ ٢٢

 ايال َٕٚاٌ غانٗ غطاش  ٦١٥٨٨٦٩ ٢٣

 اياَٗ دًاد ضٛذ يذًذ  ٦١٥٨٨٧٧ ٢٤

 ايم يذدث صالح ضٛذ  ٦١٦٠٢٤٧ ٢٥

 ايُّٛ يؤيٍ يذًذ ياضٗ  ٦١٦٠٢٣٩ ٢٦

 ايٛرِ يذًذ ضٛذ عثذ انعسٚس  ٦١٥٨٨٨٦ ٢٧

 ايًّٛ عصاو عثذ انعهٛى يذًٕد  ٦١٩٠٤٢٢ ٢٨

 اَجٗ صالح جرجص يٛخائٛم  ٦١٥٨٨٩٩ ٢٩

 اَطٌٕ يحذث يطعٕد كايم  ٦١٥٨٩١٩ ٣٠

 اًٚاٌ صاتر عثًاٌ يٕضٗ  ٦١٥٨٩٣٥ ٣١



 االضى انكٕد و

 اًٚاٌ عهٗ ادًذ ضهًٛاٌ  ٦١٥٨٩٤٣ ٣٢

 اًٚاٌ يجذٖ يالن عثذانطٛذ  ٦١٦٠٣٤٩ ٣٣

 اًٚاٌ يُصٕر فؤاد يذًذ  ٦١٥٨٩٥٧ ٣٤

 اًٚاٌ َثٛم شُٕدِ اتراْٛى  ٦١٦٠٣٥٦ ٣٥

 اّٚ اتراْٛى زٚاٌ ادًذ  ٦١٥٨٩٧٥ ٣٦

 اّٚ جًعّ ادًذ يذًذ  ٦١٥٨٩٨٣ ٣٧

 ٌ دًذٖ عثذ انعظٛىاّٚ ريضا  ٦١٥٩٠٣١ ٣٨

 اّٚ طهعث عثذ انجٕاد عثذ انغُٗ  ٦١٥٩٠٤٩ ٣٩

 اّٚ يذًذ يذًٕد يذًذ  ٦١٥٩٠٧٥ ٤٠

 اّّٚ يصطفٗ أدًذ فكرٖ  ٦١٥٩٠٩٣ ٤١

 تركات انطٛذ عهٗ رخا  ٦١٥٩١١٣ ٤٢

 تطًّ يكرو يالن صهٛة  ٦١٧٦٥٢٧ ٤٣

 تٕنص عادل كًال كايم  ٦١٥٩١٤١ ٤٤

 ص ْريُٛاجاكهٍٛ ٕٚثاو تٕن  ٦١٥٩١٦٧ ٤٥

 جٕرج َارٔز يطعٕد يطعٕد  ٦١٥٩٢٠٧ ٤٦

 دطُاء يذًذ عثذ انذًٛذ يذًذ  ٦١٥٩٢٢٣ ٤٧

 دُاٌ ضايٗ درز فرج هللا  ٦١٥٩٢٣٣ ٤٨

 خهٕد عادل يعرٔف كايم  ٦١٥٩٢٣٩ ٤٩

 دعاء خهف يذًٕد يذًذ  ٦١٥٩٢٤٩ ٥٠
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 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 دعاء ضٛذ يذًذ عثذ انذًٛذ  ٦١٧٩٣٠١ ٥١

 دعاء عست ادرٚص عثذ انفحاح  ٦١٥٩٢٥٥ ٥٢

 دٔيادٕٚش ٔجّٛ شكرٖ ُٚٗ  ٦١٥٩٢٦١ ٥٣

 دٚاَا يجذٖ فؤاد جٕفٛك  ٦١٩٠٣٦٣ ٥٤

 راَٛا طّ يذًذ عثذانكرٚى  ٦١٥٩٢٩١ ٥٥

 رداب جًال عثذ انُاصر يذًذ يصطفٗ  ٦١٧٦٩٠٩ ٥٦

 رضٕٖ خانذ لرَٗ ادًذ  ٦١٥٩٣٠٩ ٥٧



 االضى انكٕد و

 رلّٛ عثذانًُعى جًال عًر  ٦١٥٩٣١٧ ٥٨

 رَذا ضايٗ اتراْٛى جادهللا  ٦١٥٩٢٨٣ ٥٩

 رٚى ادًذ يذًذ ادًذ  ٦١٥٩٣٤١ ٦٠

 رٚٓاو ْشاو ادًذ دطٍ  ٦١٥٩٣٥٣ ٦١

 زْراء يذًذ اتراْٛى يذًذ  ٦١٨١٢٥٥ ٦٢

 زْرِ يذًذ عًر صانخ  ٦١٨١٢٦١ ٦٣

 زْرِ ْذاّٚ تذرانذٍٚ يصطفٗ  ٦١٩٠٢٣٠ ٦٤

 زُٚة ضٛذ عثذ انصثٕر يذًذ  ٦١٩٠٢٣٨ ٦٥

 زُٚة عٕٚص ضٛذ عثذ انذافظ  ٦١٥٩٣٩٥ ٦٦

 زُٚة يذًذ يذًذ جَٕٗ  ٦١٥٩٤٠١ ٦٧

 ارِ اتراْٛى رجة ادًذض  ٦١٥٩٤٠٥ ٦٨

 ضارِ اضايّ عثذ انغُٗ عثذ هللا  ٦١٥٩٤١٣ ٦٩

 ضارِ يٛالد َٕٚاٌ جرجص  ٦١٨٧٠٠٦ ٧٠

 ضاَذٖ كًال فًٓٗ ْٔثّ  ٦١٥٩٤٤٣ ٧١

 ضًاء اتٕ طانة َاجٗ عهٗ  ٦١٨١٢٦٥ ٧٢

 ضًاح ضهٛى يذًذ عثذ انعظٛى  ٦١٥٩٤٥١ ٧٣

 ضًاح صاتر عثذانردٛى يذًذ  ٦١٧٩٩٢٦ ٧٤

 ضًاح عًرٔ دطٍ جاد  ٦٢١١٩٢٠ ٧٥

 ضًر يذًذ دًذاٌ يذًذ  ٦١٧٨٦٣٢ ٧٦

 ضًّٛ عرفات شًٛٗ دطٍ  ٦١٥٩٤٥٩ ٧٧

 ضُذش يذًذ عهٗ جاد  ٦١٧٦٩١٢ ٧٨

 ضٓٛهّ دطٍٛ انطعذٖ دطٍ  ٦١٥٩٤٧٣ ٧٩

 ضٛذ جًال ضٛذ عهٗ  ٦١٥٩٤٨٩ ٨٠

 شرٔق عثذ انذًٛذ ادًذ عهٗ  ٦١٥٩٤٩٩ ٨١

 دٛىشًٛاء ادًذ يذًذ عثذانر  ٦١٥٩٥٠٥ ٨٢

 شًٛاء جًال جٕدٛذ عثذ انجٕاد  ٦١٥٩٥٠٩ ٨٣

 صالح ادٔارد صالح دٍُٛ  ٦١٥٩٥٦٩ ٨٤

 ضذٗ خهف يذًذ انصغٛر  ٦١٥٩٥٧٥ ٨٥

 عثذ انردًٍ يذًذ عثذ انًجٛذ عثذ انذهٛى  ٦١٥٩٥٨٥ ٨٦

 عثذهللا ادًذ يذًذ يذًذ ضهٛى  ٦١٥٩٥٩١ ٨٧

 عثذانًطٛخ رٚاض دُا تطرش  ٦١٧٦٧٤٣ ٨٨

 هٗ ادًذ عثذانرازق يعرٔفع  ٦١٥٩٦١٥ ٨٩

 عهٛاء شهمايٗ عثذ انعظٛى عهٙ  ٦١٧٦٧٠٣ ٩٠

 عهٛاء عهٗ عهٗ ضهطاٌ  ٦١٥٩٦٢٥ ٩١

 عهٛاء ٚاضر دطٍ يذًذ  ٦١٧٦٦٩٦ ٩٢



 االضى انكٕد و

 عًر دطٍٛ طّ دافظ  ٦١٥٩٦٢٩ ٩٣

 عٛشّ جًال ادًذ صثرِ  ٦١٧٦٦٨٧ ٩٤

 فادٖ عرٚاٌ عسٚس ركٗ  ٦١٥٩٦٥١ ٩٥

 طفٗ ريضاٌ ضٛذفاطًّ انسْراء يص  ٦١٧٦٦٢٠ ٩٦

 فاطًّ جًال يذًٕد عثذانْٕاب  ٦١٧٦٥٨٧ ٩٧

 فاطًّ عثذ انردًٍ عثذ انطالو عثذ انردًٍ  ٦١٥٩٦٧١ ٩٨

 فاطًّ فٛصم شهمايٗ يذًذ  ٦١٧٦٥٥٠ ٩٩

 فاطًّ يذًذ عثذانذًٛذ عثذانرازق  ٦١٥٩٦٧٩ ١٠٠
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 كلية اآلداب

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 فاطًّ يُصف تذر دطٍ  ٦١٥٩٦٨٧ ١٠١

 فٛثٗ رفعث عٛاد عثذِ  ٦١٥٩٦٨٩ ١٠٢

 فٕٛال يٕضٗ تٕنص جٛذ  ٦١٥٩٦٩٧ ١٠٣

 ٛذ إَر َجٛةكرضحٍٛ ضع  ٦١٥٩٦٩٩ ١٠٤

 كرضحٍٛ غطاش َاجخ يَٕص  ٦١٥٩٦٩٣ ١٠٥

 كرضحُٛا صًٕئٛم عسيٗ صادق  ٦١٥٩٦٣١ ١٠٦

 كريُٛا ْاَئ فكرٖ َظٛر  ٦١٥٩٦١٣ ١٠٧

 كرٚى عثًاٌ زكرٚا دطٍ  ٦١٥٩٥٦١ ١٠٨

 كٛرنص جٕرجٗ يحٗ جٕرجٙ  ٦١٥٩٥٥٣ ١٠٩

 نطٛفّ يذًذ ايٍٛ يٕضٗ يصطفٗ  ٦١٥٩٥٢٧ ١١٠

 اتراْٛى اضذك يجهٙيارفم   ٦١٥٩٥١٥ ١١١

 يارٚاَّ َسّٚ نطفٗ جرجص  ٦٢١١٨٥٥ ١١٢

 ياٚكم عسٚس عثذ انشٓٛذ يٕضٗ  ٦١٧٦٤٤٩ ١١٣

 ياٚكم يرزق صادق نٛشع  ٦١٧٦٤٣٩ ١١٤

 ياٚكم يُٛر يكرو فرج  ٦١٧٦٤٣٥ ١١٥

 يذاضٍ دطٍ يذًذ عٕض  ٦١٧٦٢٢٠ ١١٦

 يذًذ جًال يذًذ عثذ انردٛى  ٦١٥٩٥٠٧ ١١٧

 جًعّ عثذانًجٛذ جًعة يذًذ  ٦١٧٦١٨٥ ١١٨

 يذًذ دًادِ يذًذ عثذهللا  ٦١٥٩٥٠٣ ١١٩

 يذًٕد عثذ انحٕاب ادًذ يذًذ  ٦١٥٩٣٦١ ١٢٠

 يذًٕد يذًذ دطٍٛ يٕضٗ  ٦١٥٩٣٥١ ١٢١

 يرفٍٛ ٕٚضف اضذك تطرش  ٦١٥٩٣٣٣ ١٢٢

 يرلص عثذ يرٚى لذٚص دثٛة  ٦٢١١٨٦٦ ١٢٣

 يرَا ضًٛر فرج اتراْٛى  ٦١٥٩٣٢١ ١٢٤

 يرِٔ اتٕ ُْطش يذًذ اتٕ ُْطش  ٦١٥٩٣٠١ ١٢٥

 يرِٔ عًاد عهٗ يذًذ عثذ انعسٚس  ٦١٥٩٢٩٣ ١٢٦

 يرِٔ يذًذ ادًذ يذًذ  ٦١٥٩٢٨٧ ١٢٧

 يرٚاَا نٕٚص يحٗ داَٛال  ٦١٧٤٦٤٤ ١٢٨

 يرٚى تطرش اتراْٛى َاشذ  ٦١٧٤٠٠٤ ١٢٩

 يرٚى َصر ضًٛر شفٛك  ٦٢١١٨٨٠ ١٣٠

 يرٚى ٔفمٗ رٚاض صانخ  ٦٢١١٨٨٥ ١٣١

 يُار ادًذ يذًذ اتراْٛى  ٦١٥٩٢٦٥ ١٣٢

 يُّ ادًذ صالح انذٍٚ عثذانذًٛذ دًٕدِ  ٦١٦٠٣١٣ ١٣٣



 االضى انكٕد و

 يُٗ يذًذ اتٕ انذْة اتراْٛى  ٦١٥٩١١٧ ١٣٤

 يٓاب اًٍٚ ٔدٚع فٛهثص  ٦١٥٩٢٥٩ ١٣٥

 يٗ عادل يذًذ دطٍٛ  ٦١٦٠٢٧٩ ١٣٦

 يٛرَا جرجص صذلٗ يٛخائٛم  ٦١٥٩٢٤٧ ١٣٧

 ف يُٓٗيٛرَا رؤف جٕزٚ  ٦١٥٩٢٣٥ ١٣٨

 يٛرَا يٕرٚص عٛاد ترضٕو  ٦١٦٠١٠٥ ١٣٩

 يٛالد عاطف رفعث تشر٘  ٦١٥٩٢٢٩ ١٤٠

 يُٛا جًال عثذ انًالن دثٛة  ٦١٥٩٢٢٥ ١٤١

 يُٛا فٕزٖ زكٗ دُا  ٦١٥٩٢١٧ ١٤٢

 يُٛا يجذٖ عسٚس دثٛة  ٦١٥٩١٩٥ ١٤٣

 َادّٚ دًادِ فارٔق ادًذ  ٦١٥٩١٨٧ ١٤٤

 َجٕٖ ادًذ يصطفٗ يذًذ  ٦١٥٩١٨١ ١٤٥

 َذا عثذانفحاح يذًذ عثذانًذطٍ  ٦١٥٩١٤٥ ١٤٦

 َذٖ اضًاعٛم عهٗ عثذ انردًٍ  ٦١٥٩١٣٧ ١٤٧

 َريٍٛ ضٛذ كايم ٚطٗ  ٦١٦٠٠٥١ ١٤٨

 َريٍٛ َشات ٔدٚذ ضهٛذش  ٦١٥٩١٢٧ ١٤٩

 َطرٍٚ عثذِ اضذك عثذِ  ٦١٥٩١٠١ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -ية اللغة الفرنس -الفرقة رابعة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 َطرٍٚ َثٛم دأد أضعذ  ٦١٥٩٠٩٧ ١٥١

 َطًّ يخهٕف انطٛذ يذًذ  ٦١٥٩٠٨٩ ١٥٢

 َظم يذًذ عثذانذًٛذ يذًذ  ٦١٥٩٠٦٧ ١٥٣

 َفٍٛ تذر اضذك عثذانًطٛخ  ٦١٥٩٩٨١ ١٥٤

 َفٍٛ ْاَٗ يكرو جاد انطٛذ  ٦١٥٩٠٦١ ١٥٥

 َٓا صالح اتٕزٚذ عهٗ  ٦١٥٩٠٥٥ ١٥٦

 َٓا فرح ْٔثّ عٛاد  ٦١٦٠٠٢٣ ١٥٧

 َٕراٌ ضٛذ عثذانهطٛف عثذانذًٛذ  ٦١٥٩٠٤٥ ١٥٨

 َٕرْاٌ اضًاعٛم دطُٗ رٚاض  ٦١٥٩٠١٥ ١٥٩

 َٕرْاٌ عٕض يذًذ يذًذ  ٦١٥٩٩٩٥ ١٦٠

 َٕرْاٌ يصطفٗ ضعذ دضٕلٗ  ٦١٥٩٠٠٩ ١٦١

 َٛفٍٛ خهف إٚب ٚعمٕب  ٦١٥٩٠٠١ ١٦٢

 ْاجر عصاو عثذ انًعس عراتٗ  ٦١٥٩٩٧١ ١٦٣

 ْاجر يذًذ َادٖ طّ  ٦١٥٩٩٥٥ ١٦٤



 االضى انكٕد و

 ْانّ اتراْٛى عثذانًُعى اتراْٛى  ٦١٥٩٩٢٩ ١٦٥

 ْاَى شعثاٌ يذًذ اتراْٛى  ٦١٥٨٩٩٧ ١٦٦

 نطًٛعْثّ عهٗ عثذ انذكٛى عثذ ا  ٦١٥٨٩٨٩ ١٦٧

 ْذٖ عهٗ دهًٗ عهٗ  ٦١٥٨٩٨٧ ١٦٨

 ْذٖ يذًذ عثذ انْٕاب عثذ انًجٛذ  ٦١٥٨٩٨١ ١٦٩

 ُْاء فاٚس جًعّ ٚطٍٛ  ٦١٥٩٩١٣ ١٧٠

 ٔفاء يصطفٗ يذًذ اتراْٛى  ٦١٥٨٧٨١ ١٧١

 ٔالء يذًذ عثذانرازق دطاٍَٛ  ٦١٥٩٩٠١ ١٧٢

 ٚاضًٍٛ دطٍ فحخ هللا خًٛص  ٦١٥٨٧٧٣ ١٧٣

 اشٕر ضٛذ عثذ انجٕادٚاضًٍٛ ع  ٦١٥٨٧٦٩ ١٧٤

 ٚاضًٍٛ عثذ انًعطٗ عثذ انطٛذ زَاجٗ  ٦١٥٨٧٦١ ١٧٥

 ٚاضًٍٛ يذًذ دطٍ صانخ  ٦١٥٧٤٦٥ ١٧٦

 ٚاضًٍٛ يصطفٗ يذًذ عثذِ  ٦١٥٧٤٤٧ ١٧٧

 ٕٚضحُٛا خهف جادانرب اضكُذر  ٦١٥٧٤٢٩ ١٧٨

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة الفرنسية/ فرنسى -عبة:الش-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابانوب سعد نقودى وهبه 3497236266266934   مقٌــد مستجد

 3 ابرام نبٌل قاعود سعد 3497236266262637   مقٌــد مستجد

 4 سٌداحمد شرٌعى عبد الحمٌد  3497236256266636   مقٌــد مستجد

 5 احمد علً حسن حسٌن 3497236256263696   مقٌــد باق

 6 اسامة محمود رجب صابر 3497236266263696   مقٌــد باق

 7 اسعد فخرى خلٌل ابراهٌم 3497236256263573   مقٌــد 2خارج 

 3 اسالم فتحى ٌس حسن 3497236266263652   مقٌــد مستجد

 2 اسالم محمد حسان خالد 3497236266266343   مقٌــد مستجد

 9 االء عادل عبدهللا سلٌمان 3497236246263564   مقٌــد باق

 26 الحسٌن عز سٌد ابواللٌل 3497236266266277   مقٌــد مستجد

 22 امٌره محمد على احمد 3497236256263764   مقٌــد مستجد

 23 اٌة جمال عبدالعزٌز السٌد 3497236256266233   مقٌــد 2خارج 

 24 اٌمن محمد محمد راضى 3497236256264723   مقٌــد مستجد

 25 اٌه احمد سٌد احمد 3497236256266622   مقٌــد باق

 26 اٌه احمد محمد محمدالجمل 3497236266266337   مقٌــد باق

 27 باسم فخرى جورجى جوارجى 3497236256263469   مقٌــد 2خارج 

 3497236256264533   مقٌــد 2خارج 
بٌشوى  القس ابانوب القس ارمانٌوس 

 عبده
23 

 22 بٌشوى مٌالد حنا طوبٌا 3497236256262226   مقٌــد باق

 29 تامر ماهر زكرٌا رزق 3497236246262344   مقٌــد 2خارج 

 36 ترٌفٌنا سمٌر مجلى تلت 3497236266263935   مقٌــد مستجد

 32 مالك مرقس فرج هللا جرجس 3497236256266399   مقٌــد 2خارج 

 33 جهاد رجب معتمد عبد العظٌم 3497236266262442   مقٌــد مستجد

 34 جورج سامً رفعت ولسن 3497236246264732   مقٌــد باق



 35 حنا عاطف جٌد اٌوب 3497236266266536   مقٌــد مستجد

 36 دعاء محمود سٌد فرٌد 3497236266262436   مقٌــد باق

 37 رانٌا عبدالباسط مسلم محمد 3497236266263666   ـدمقٌـ باق

 33 رباب عاشور كامل عبد المجٌد 3497236266262232   مقٌــد باق

 32 رندا عٌاد حداد عٌاد 3497236266262333   مقٌــد مستجد

 39 زهران احمد زهران  رمضان 3497236256264724   مقٌــد مستجد

 46 سلفٌا عزت عزٌز عٌد 3497236256262554   مقٌــد باق

 42 سمر احمد ابراهٌم على 3497236266262327   مقٌــد باق

 43 شٌماء سٌد شاهر عبد العزٌز 3497236256262936   مقٌــد باق

 44 صموئٌل مكرم نسٌم مالك 3497236266262923   مقٌــد مستجد

 45 طارق ابراهٌم على تونى 3497236266266533   مقٌــد باق

 46 عبد الرحمن فضل محمد سالمه 3497236256266323   مقٌــد اقب

 47 عبدالرحمن ربٌع احمد عبدالجٌد 3497236236262257   مقٌــد 2خارج 

 43 عبدالرحمن محسن محمد عبد الحافظ 3497236256266329   مقٌــد 2خارج 

 42 على محمد شاهر على 3497236266266626   مقٌــد مستجد

 49 علٌاء على محمد السٌد 3497236266262324   ــدمقٌ مستجد

 56 كٌرلس شفبق هابٌل بشاى 3497236256263457   مقٌــد باق

 52 كٌرلس عبدالمسٌح عزمى عٌاد 3497236256266672   مقٌــد باق

 53 كٌرلس نهاد ناحوم بسطا 3497236256266324   مقٌــد باق

 54 ٌنا سمٌح عبد المالك عبٌدمار 3497236236266332   مقٌــد 2خارج 

 55 محمد حسن محمد عبد الغنى 3497236246262232   مقٌــد باق

 56 محمود اٌهاب فرغلى عبدالمحسن 3497236266266345   مقٌــد مستجد

 57 مصطفى فوزي إبراهٌم فضل خلٌل 3497236266266733   مقٌــد باق

 53 ب محمد حسنمنه هللا رج 3497236256264643   مقٌــد مستجد

 52 مها عماد ابراهٌم عبد الحكٌم 3497236266266773   مقٌــد مستجد

 59 مهند حسام الدٌن موسى توفٌق 3497236256266323   مقٌــد باق

 66 مٌنا جمال كامل مرقص 3497236256266675   مقٌــد مستجد

 62 نرمٌن نادى انور وهبه 3497236266266236   مقٌــد مستجد

 63 هاجر طة عبد الكرٌم على 3497236246262666   مقٌــد  3ج خار

 64 هانً محمد حسن عبد الرحمن 3497236266262666   مقٌــد مستجد

 65 ولٌد رافت صادق حسٌن 3497236256262693   مقٌــد مستجد

 

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 شعبان ٌحً عبدالحكم حسانٌن 3497236266266334   مقٌــد  3خارج 

 3 محمود احمد احمد محمود 3497236696262639   مقٌــد 6خارج 

 4 مصطفى عبدالرحمن ابوطالب ٌوسف 3497236266266627   مقٌــد باق

 5 مٌنا  عماد حنا ملك 3497236696265432   مقٌــد 6خارج 

 

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اٌمان محمد زكرٌا عبد الوهاب 3497236676262423   مقٌــد 2خارج 

 3 جاكلٌن وحٌد نصحى توفٌق 3497236676262444   مقٌــد 9خارج 

 


